
Temat 6: Rozmieszczenie ludności na świecie  
8.1/8.2analizuje, wyjaśnia i ocenia warunki przyrodnicze dla osiedlania się ludzi (na przykładach różnych regionów świata) określa 

cechy rozmieszczenia ludności na Ziemi, wskazując obszary jej koncentracji i słabego zaludnienia; 

 

Pomocne informacje w waszym podręczniku oraz na https://epodreczniki.pl/a/rozmieszczenie-ludnosci-na-swiecie/D79K1uoee 

 

1. Przypomnienie pojęć (podręcznik str. 37)  

ekumena,  

subekumena 

anekumena. 

2. Polecenie: Wymień czynniki wpływające na dużą gęstość zaludnienia. 

3. Polecenie: Na podstawie mapy w podręczniku  str. 39 wymień bariery osadnicze. 

Zauważ, w których regionach świata one występują.  

4. Jak obliczyć gęstość zaludnienia? 

Polecenie. Wykonaj zadanie ze str 40 (Oblicz wskaźnik gęstości zaludnienia w 

Niemczech ….) 

5. Polecenie: Wymień skutki nadmiernego zaludnienia.  

 

Praca domowa (wykonujecie na 28 kwietnia)  

Poniżej znajduje się 5 pytań. Odpowiedzi wpisujecie do karty pracy (załącznik PD_6) 

Jest on w wersji Word (dysk Google i strona szkoły). Wypełniony załącznik 

przesyłacie na mój adres mailowy do 28 kwietnia. Po tym terminie prace nie będą 

sprawdzane i oceniane.   

 

 

 

Zadanie 1.Tabela zawiera dane dotyczące powierzchni i ludności Chin oraz Holandii. (3p) 

a) Oblicz średnią gęstość zaludnienia tych dwóch państw. Zapisz obliczenia.  

 
 

b) Wyjaśnij, dlaczego Chiny przy ponad 80 - krotnie większej liczbie ludności niżHolandia, 

mają tak niewielką gęstość zaludnienia. 

 

 

Zadanie 2. Spośród podanych regionów świata wybierz jeden, który jest subekumeną. 

Uzasadnij, dlaczego ten region uznajemy za subekumenę. (1p) 

Regiony: Nizina Chińska, Nizina Zatokowa, Jawa, Północna Syberia, Sycylia 

 

 

 

Zadanie 3. Na mapie konturowej zaznaczono literami A, B, C, D, E, F, G obszary o różnej 

gęstości zaludnienia. Obszary wybierz z podanych: Wyspa Jawa, Nizina Chińska, Himalaje, 

Wielka Pustynia Piaszczysta, Nizina Hudsońska, Półwysep Arabski, Holandia 

Na podstawie mapy podręcznik str. 41 dla każdego regionu określ gęstość zaludniania 

(duża/mała,) i podaj przyczynę takiej gęstości zaludniania. Uwzględnij czynniki przyrodnicze 

i pozaprzyrodnicze oraz bariery osadnicze ze str. 38 -39 w podr. (7p)  

  

https://epodreczniki.pl/a/rozmieszczenie-ludnosci-na-swiecie/D79K1uoee


 
 

Zadanie 4. 

Doliny wielu rzek na świecie należą do obszarów charakteryzujących się dużą gęstością 

zaludnienia. Podaj po dwa czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze, które mają wpływ na 

dużą gęstość zaludnienia dolin rzecznych. (2p)  

a) Czynniki przyrodnicze: 

b) Czynniki pozaprzyrodnicze: 

 

Zadanie 5. 

Wymienione poniżej regiony podziel na dwie grupy A i B. (2p)  

1. Nizina Gangesu 

2. wyspa Honsiu 

3. wyspa Jawa 

4. region Nadrenii Północnej-Westfalii 

5. region północnej Francji 

 

A. Regiony o dużej gęstości zaludnienia, wynikającej ze szczególnie korzystnych warunków 

przyrodniczych dla rozwoju rolnictwa. 

B. Regiony o dużej gęstości zaludnienia, wynikającej ze szczególnie dogodnych warunków 

dla rozwoju przemysłu. 

 

 

 

 

 

 

 

 


